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Certificat
Certificate

Certificat în conformitate cu articolul 35, alineatul 1, din Regulamentul (UE) 

2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

certificate pursuant to article 35(1) of regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of 

organic products 

1. Numarul documentului • document number 2. n
¨

Operator • operator

Grup de operatori • group of operators - see 

point 9

3. Numele și adresa operatorului sau grupului de 

operatori • name and address of the operator or group of 

operators:

4. 

SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL 

BAIA, STR. REPUBLICII,NR. 3 BIS,  JUD. TULCEA - 827005 

COMUNA BAIA (159785)

Numele, adresa și codul numeric al ODC • CBO 

name, address, and code number:

RO ECO 016 EUS05JCE  rev. 1

Bioagricert S.r.l. Italia - sucursala ROMÂNIA

Bucureşti Sectorul 6, Str. Constantin Noica, Nr. 165, 

Apartament 1, Cod poștal 60052 

RO ECO 016

5. Activitățile operatorului sau grupului de operatori • activity or activities of the operator or group of operators

producție agricolă • production•
distribuție/introducere pe piață • distribution/placing on the market•
import • import•
export • export•

6.Categoriile de produse menționate la articolul 35 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului 

European și al Consiliului și metodele de producție • category or categories of products as referred to in Article 

35(7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and production methods

Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor • 

unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material

Metoda de producție • production method:

a) 

producția ecologică, cu excepția perioadei de conversie • organic production excluding during the conversion periodn

Animale și produse de origine animală neprecesate • livestock and unprocessed livestock products

Metoda de producție • production method:

b) 

producția ecologică, cu excepția perioadei de conversie • organic production excluding during the conversion periodn

1. Lista de produse • directory of products

cod

code

descriere • description calificare • qualify

GRAU • WHEAT ecologic • organic01.11.1

SOIA • SOYBEAN ecologic • organic01.11.8

GRAU COMUN • COMMON WHEAT ecologic • organic46.21.1

GRAU COMUN • COMMON WHEAT în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

GRAU DUR • DURUM WHEAT ecologic • organic46.21.1

GRAU DUR • DURUM WHEAT în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

SROT DE RAPITA • RAPESEED CAKE ecologic • organic46.21.1

SROT DE RAPITA • RAPESEED CAKE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

RAPITA • RAPESEED ecologic • organic46.21.1

RAPITA • RAPESEED în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER ecologic • organic46.21.1

FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

FLOAREA SOARELUI DECORTICATA • HULLED SUNFLOWER ecologic • organic46.21.1

FLOAREA SOARELUI DECORTICATA • HULLED SUNFLOWER în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

SOIA • SOYBEAN ecologic • organic46.21.1

Operatorul in vederea certificării și-a supus controlului activitățile și îndeplinește cerințele regulamentului menționat anterior și a 

legislației naționale de sector. Operatorul poate introduce pe piață numai produse aparținând categoriilor indicate în „Lista de produse”, 

conform indicațiilor date în aceeași secțiune.. Certificatul publicat pe site-ul www.bioagricert.org în zona „Operatori certificați” este 

documentul de referință pentru verificarea de către furnizori in conformitate cu Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punctul 6 • The operator who is 

the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the requirements of the aforementioned regulation and 

national legislation in the sector. The operator may place on the market only products belonging to the categories indicated in the section 

"Product directory", according to the indications given in the same section. The certificate published on the website www.bioagricert.org in 

the area "Certified companies" is the reference document for the verification of suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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supus direcției și coordonării Foodchain ID 
Inc. - under the direction and coordination of 

Foodchain ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=278195


SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL 

M. 115 ed. 02 rev. 00

RO ECO 016 n° EUS05JCE din • in date 18/11/2022 rev. 1

Certificat • certificate EUS05JCE

SOIA • SOYBEAN în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

MAZARE • GREEN PEAS ecologic • organic46.21.1

MAZARE • GREEN PEAS în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

PORUMB • MAIZE ecologic • organic46.21.1

PORUMB • MAIZE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

SROT DE FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER CAKE ecologic • organic46.21.1

SROT DE FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER CAKE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

BOVINE • CATTLE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

01.41.1

Modalitate de punerea pe piata • Conditions to put products on the market:

a) Certificatul de tranzacție al produselor ecologice” (DTPB), asigură conformitatea cu standardul de referință și garantează informarea periodică față 

de Bioagricert. Acesta ar trebui să însoțească întotdeauna tranzacțiile dintre operatorii controlați. Dacă DTPB este emis după tranzacție, 

informațiile de conformitate se raportează pe documentele de vânzare.

• The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the reference standard and ensures regular 

information towards Bioagricert, should always accompany the transactions between controlled operators. If the DTPB is issued after the 

transaction, the declaration of conformity shall be reported on the sales documents.

b) Produsele ambalate pot fi puse pe piata numai dupa aprobarea etichetelor de catre BioAgriCert care vor primi un cod ce autorizare

• Prepacked products can be put on the market only after Bioagricert approves the label and after they are identified with a control code.

Certificatele si tranzactiile pot fi verificate pe site-urile de internet www.bioagricert.org si www.trasparente-check.com urmand indicatiile prezentate pe 

site. • The certificates and the transactions can be checked via web on www.bioagricert.org and www.trasparente-check.com as indicated on the 

sites.

Operatorul este responsabil pentru introducerea pe piata a produselor si pentru declaratiile de conformitate de pe etichete si 

certificatele de tranzactie • The operator is responsible for putting products on the market and for the conformity statements.

3. Informații referitoare la suprafețele de teren • information on the land

non u.a.s.
Suprafata neutilizata

u.a.s.
SAU

convention. 
Suprafata conventionala

conversion 

Suprafata in conversie
organic

Suprafata certificataCtegoria de folosinta • soil use

666 - arabil 100 40 00 100 40 00

100 40 00total • total  100 40 00

4.Lista structurilor sau unităților in care se desfășoară activitatea • list of premises or units where the activity 

is performed

adresa • address activitate • activity

SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL - 210480 - LOC. BAIA,NR.3 BIS TULCEA - 827005 

COMUNA BAIA - TULCEA, RO

producție agricolă import distribuție/introducere pe 

piață export • production import distribution/placing 

on the market export

9. Alte informații • other information

Capete conventionCapete ecologiceMetoda de productieProductie zootehnica • production tGrupa • group

Zootehnie • livestock

Specia • species
prod. method org. anim. conv. anim.

bovine și buffalo carne biologice  75bovine

Informații despre operator • operator information

supus controlului din • control startS05Jcodul • code cuaa RO23503494

11/11/2022ultimul control • last control

18/03/2020

notificare • application n° 4349 din • in date 30/09/2022

Acest document a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 pentru a certifica faptul că 

operatorul sau grupul de operatori respectă acest regulament • this document has been issued in accordance 

with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with that Regulation

certificat valabil

certificate valid

de la • from 18/11/2022 pana la • to  31/12/2023
Comitetul de Certificare

company management
ALESSANDRO LOMBARDI

┘

┌

Document cu semnatura digitalaCasalecchio di Reno, 18/11/2022

Operatorul in vederea certificării și-a supus controlului activitățile și îndeplinește cerințele regulamentului menționat anterior și a 

legislației naționale de sector. Operatorul poate introduce pe piață numai produse aparținând categoriilor indicate în „Lista de produse”, 

conform indicațiilor date în aceeași secțiune.. Certificatul publicat pe site-ul www.bioagricert.org în zona „Operatori certificați” este 

documentul de referință pentru verificarea de către furnizori in conformitate cu Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punctul 6 • The operator who is 

the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the requirements of the aforementioned regulation and 

national legislation in the sector. The operator may place on the market only products belonging to the categories indicated in the section 

"Product directory", according to the indications given in the same section. The certificate published on the website www.bioagricert.org in 

the area "Certified companies" is the reference document for the verification of suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6

Pagina 2/2

supus direcției și coordonării Foodchain ID 
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M. 115 ed. 02 rev. 00

Certificat
Certificate

Certificat în conformitate cu articolul 35, alineatul 1, din Regulamentul (UE) 

2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

certificate pursuant to article 35(1) of regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling 

of organic products 

1. Numarul documentului • document number 2. n
¨

Operator • operator

Grup de operatori • group of operators - see 

point 9

3. Numele și adresa operatorului sau grupului de 

operatori • name and address of the operator or group of 

operators:

4. 

SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL 

BAIA, STR. REPUBLICII,NR. 3 BIS,  JUD. TULCEA - 827005 

COMUNA BAIA (159785)

Numele, adresa și codul numeric al ODC • CBO 

name, address, and code number:

RO ECO 016 EUS05JCE 

Bioagricert S.r.l. Italia - sucursala ROMÂNIA
Bucureşti Sectorul 6, Str. Constantin Noica, Nr. 165, 

Apartament 1, Cod poștal 60052 

RO ECO 016

5. Activitățile operatorului sau grupului de operatori • activity or activities of the operator or group of operators

producție agricolă • production•
distribuție/introducere pe piață • distribution/placing on the market•
import • import•
export • export•

6.Categoriile de produse menționate la articolul 35 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului 

European și al Consiliului și metodele de producție • category or categories of products as referred to in Article 35(7) 

of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council and production methods

Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor • 

unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material

Metoda de producție • production method:

a) 

producția ecologică, cu excepția perioadei de conversie • organic production excluding during the conversion periodn

1. Lista de produse • directory of products

cod

code

descriere • description calificare • qualify

GRAU • WHEAT ecologic • organic01.11.1

SOIA • SOYBEAN ecologic • organic01.11.8

GRAU COMUN • COMMON WHEAT ecologic • organic46.21.1

GRAU COMUN • COMMON WHEAT în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

GRAU DUR • DURUM WHEAT ecologic • organic46.21.1

GRAU DUR • DURUM WHEAT în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

SROT DE RAPITA • RAPESEED CAKE ecologic • organic46.21.1

SROT DE RAPITA • RAPESEED CAKE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

RAPITA • RAPESEED ecologic • organic46.21.1

RAPITA • RAPESEED în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER ecologic • organic46.21.1

FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

FLOAREA SOARELUI DECORTICATA • HULLED SUNFLOWER ecologic • organic46.21.1

FLOAREA SOARELUI DECORTICATA • HULLED SUNFLOWER în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

SOIA • SOYBEAN ecologic • organic46.21.1

SOIA • SOYBEAN în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

MAZARE • GREEN PEAS ecologic • organic46.21.1

MAZARE • GREEN PEAS în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

PORUMB • MAIZE ecologic • organic46.21.1

Operatorul in vederea certificării și-a supus controlului activitățile și îndeplinește cerințele regulamentului menționat anterior și a 

legislației naționale de sector. Operatorul poate introduce pe piață numai produse aparținând categoriilor indicate în „Lista de 

produse”, conform indicațiilor date în aceeași secțiune.. Certificatul publicat pe site-ul www.bioagricert.org în zona „Operatori 

certificați” este documentul de referință pentru verificarea de către furnizori in conformitate cu Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punctul 

6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the requirements of the 

aforementioned regulation and national legislation in the sector. The operator may place on the market only products belonging to 

the categories indicated in the section "Product directory", according to the indications given in the same section. The certificate 

published on the website www.bioagricert.org in the area "Certified companies" is the reference document for the verification of 

suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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supus direcției și coordonării Foodchain ID 

Inc. - under the direction and coordination 

of Foodchain ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=260204


SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL 

M. 115 ed. 02 rev. 00

RO ECO 016 n° EUS05JCE din • in date 11/07/2022

Certificat • certificate EUS05JCE

PORUMB • MAIZE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

SROT DE FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER CAKE ecologic • organic46.21.1

SROT DE FLOAREA SOARELUI • SUNFLOWER CAKE în conversie la agricultura ecologică • in 

conversion to organic agriculture

46.21.1

Modalitate de punerea pe piata • Conditions to put products on the market:

a) Certificatul de tranzacție al produselor ecologice” (DTPB), asigură conformitatea cu standardul de referință și garantează informarea periodică față 

de Bioagricert. Acesta ar trebui să însoțească întotdeauna tranzacțiile dintre operatorii controlați. Dacă DTPB este emis după tranzacție, informațiile 

de conformitate se raportează pe documentele de vânzare.

• The "Transaction Document of organic products" (DTPB), which declares the conformity with the reference standard and ensures regular 

information towards Bioagricert, should always accompany the transactions between controlled operators. If the DTPB is issued after the transaction, 

the declaration of conformity shall be reported on the sales documents.

b) Produsele ambalate pot fi puse pe piata numai dupa aprobarea etichetelor de catre BioAgriCert care vor primi un cod ce autorizare

• Prepacked products can be put on the market only after Bioagricert approves the label and after they are identified with a control code.

Certificatele si tranzactiile pot fi verificate pe site-urile de internet www.bioagricert.org si www.trasparente-check.com urmand indicatiile prezentate pe 

site. • The certificates and the transactions can be checked via web on www.bioagricert.org and www.trasparente-check.com as indicated on the sites.

Operatorul este responsabil pentru introducerea pe piata a produselor si pentru declaratiile de conformitate de pe etichete si certificatele de 

tranzactie • The operator is responsible for putting products on the market and for the conformity statements.

3. Informații referitoare la suprafețele de teren • information on the land

non u.a.s.
Suprafata neutilizata

u.a.s.
SAU

convention. 
Suprafata conventionala

conversion 
Suprafata in conversie

organic
Suprafata certificataCtegoria de folosinta • soil use

666 - arabil 100 40 00 100 40 00

100 40 00total • total  100 40 00

4.Lista structurilor sau unităților in care se desfășoară activitatea • list of premises or units where the 

activity is performed

adresa • address activitate • activity

SC D&D IMOBIL CONSTRUCT SRL - 210480 - LOC. BAIA,NR.3 BIS TULCEA - 827005 

COMUNA BAIA - TULCEA, RO

producție agricolă import distribuție/introducere pe 

piață export • production import distribution/placing 

on the market export

9. Alte informații • other information

Informații despre operator • operator information

supus controlului din • control startS05Jcodul • code cuaa RO23503494

05/07/2022ultimul control • last control

18/03/2020

notificare • application n° 1986 din • in date 11/05/2022

Acest document a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 pentru a certifica faptul că 

operatorul sau grupul de operatori respectă acest regulament • this document has been issued in 

accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with 

that Regulation

certificat valabil

certificate valid

de la • from 11/07/2022 pana la • to  31/12/2023
Comitetul de Certificare

company management
ALESSANDRO LOMBARDI

┘

┌

Document cu semnatura digitala
Casalecchio di Reno, 11/07/2022

Operatorul in vederea certificării și-a supus controlului activitățile și îndeplinește cerințele regulamentului menționat anterior și a 

legislației naționale de sector. Operatorul poate introduce pe piață numai produse aparținând categoriilor indicate în „Lista de 

produse”, conform indicațiilor date în aceeași secțiune.. Certificatul publicat pe site-ul www.bioagricert.org în zona „Operatori 

certificați” este documentul de referință pentru verificarea de către furnizori in conformitate cu Reg. (UE) 848/2018 art. 35 punctul 

6 • The operator who is the subject of the certification has subjected its activities to control and meets the requirements of the 

aforementioned regulation and national legislation in the sector. The operator may place on the market only products belonging to 

the categories indicated in the section "Product directory", according to the indications given in the same section. The certificate 

published on the website www.bioagricert.org in the area "Certified companies" is the reference document for the verification of 

suppliers provided for in Reg. (EU) 848/2018 art. 35 point 6
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supus direcției și coordonării Foodchain ID 

Inc. - under the direction and coordination 

of Foodchain ID Inc.

Unipersonale

http://www.trasparente-check.com:63719/cert/GetCert.aspx?id=260204







